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Regnet smattrade mot glastaket i den mörka Novembernatten. I förhandlingsrummets 
dämpade ljus fäste dock ingen av deltagarna uppmärksamhet vid höststormen som 
rasade utanför. Ett av Finlands värdefullaste avtal stod på spel.  

VD:n för bolaget Stök och Böök Ab, Conrad Codexare, skuffade fram kontraktet över 
bordsytan. Motparterna Håkan och Svakar som satt på andra sidan av det mörka 
mahognybordet svettades och svängde oroligt på sig i läderstolarna. Svakar och Håkan 
visste inte riktigt hur stort marknadspriset på lokalen egentligen var, men de anade att 
priset Conrad ville ha för det var astronomiskt stort. ”Det är nånting lurt på gång”, viskade 
Håkan nervöst till sin partner Svakar. ”Priset kan ju inte stämma”. Conrad reste sig i sin 
stol, tittade Håkan djupt och hotfullt i ögonen och slog näven i bordet. ”Ni ska skriva 
under, om det så är det sista ni gör!” skrek han samtidigt som hans kumpaner, Slex och 
Snelakosken, satte händerna i kors och blockerade dörröppningen. Håkan och Svakar 
insåg att de låg i underläge och förstod att deras personliga hälsa låg i riskzonen ifall de 
vägrade skriva under. ”Skulle vi ändå kunna få en redogörelse över avtalets centrala 
villkor?” frågade Svakar stammande med rädsla i rösten. Nu visste Stök och Böök Ab att 
deras okonventionella förhandlingsmetoder funkat och konstaterade belåtet att Håkan 
och Svakar nog borde känna till avtalet och att det inte är nödvändigt. Avtalet 
undertecknas.  

Stapplande gick Håkan och Svakar ut på gatan. De var ändå nöjda över att ha rott affären 
i hamn, trots att priset varit mycket större än de planerat. Håkan hade länge drömt om 
att köpa en lokal på Albertsgatan och med Svakars hjälp bygga om den till en festlokal 
utan dess like. För att övertala Conrad att sälja lokalen hade de redan i ett tidigt skede i 
förhandlingarna presenterat sina planer och lovat att Slex och Snelakosken skulle få dricka 
GTP på deras räkning. Det visar sig att lokalen är full av brister som det inte informerats 
om. Stök och Böök Ab har ändå avsagt sig allt ansvar för fel i avtalet och Håkan och 
Svakar känner att det ända de kan göra är att själva stå för kostnaderna.  

Tiden går och efter ett år av fester känner sig Håkan och Svakar helt färdiga med fester, 
som för övrigt aldrig blev så bra de önskat. Detta berodde dels på oskäligt köande och 
delvis på ett för stort utbud av korv. De bestämmer sig för att sälja lokalen vidare och 
lägga fokus på något annat istället. De vill dock inte efter den senaste affären mera själv 
sitta vid förhandlingsbordet. Därför bestämmer de sig för att be Norppa, en tuff 
förhandlare, representera dem med en fullmakt. De ger henne i uppdrag att sälja lokalen 
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till bästa möjliga pris. Som minimikrav ställer de att priset i varje fall ska vara minst 
600,000€ för att inte gå allt för mycket på förlust.  

Efter några anbud och avslag kommer Norppa i kontakt med den sluga Don Rittu. Det 
sägs att inget händer i Helsingfors undre värld utan att den ökända mafiachefen kände 
till det. Don Rittu påstod att lokalen skulle vara perfekt som säte för hennes ”affärer”. 
Don Rittu ville också komma ifrån den gamla lokalen på Lönnrotsgatan, där luften var 
unken och grannarna snokade i hennes angelägenheter. Hon tänkte sig också att 
festverksamheten kunde fortsätta under hennes kompanjon, Bile-Dane, som var en 
mästare på att ordna fester. Don Rittu bestämmer sig för att bjuda 300.000€ för lokalen. 
Norppa som börjar känna sig lite trött på att bjuda ut lokalen bestämmer sig för att sälja. 
Dessutom tar hon 3.000€ för besväret i vad hon tycker är ett skäligt arvode eftersom de 
inte avtalat om ett sådant.  

Håkan och Svakar blir upprörda då de får beskedet om köpesumman. Den är bara hälften 
av vad de väntat sig! Vem ansvarar för det? Är köpet ens giltigt? Ännu ursinnigare blir de 
över att Norppa tagit vad hon påstår vara ett skäligt arvode. ”Vi kom inte överens om 
någon lön!” ropade Håkan argt.  

Dessutom visar det sig att Don Rittu delvis betalt med ett skuldebrev som ger 
innehavaren rätt till en betalning på 100.000€ av Lare men när de går och kräva efter 
betalning hävdar Lare att hon redan betalat summan åt Don Rittu. Don Rittu verkar också 
ha försvunnit under jorden efter köpet och det ryktas om att hon befinner sig på Malaga. 
Nu har också skattmasen intresserat sig för de stora affärer som Håkan och Svakar gjort 
på den senaste tiden och nosar efter sin beskärda andel.  

Håkan och Svakar kommer nu till dig och frågar om råd. Hela affären kring lokalen har 
verkat skum ända från början. Inte kan man väl ingå avtal under hot sådär? Borde de ha 
känt till avtalsvillkoren på förhand? Vem borde ha betalt för felen? Gjorde de rätt i att ge 
Norppa en fullmakt? Kan hon bara sälja lokalen till ett lägre pris än de krävt? Inte kan hon 
väl ta pengar åt sig själv sådär? Varifrån ska de få de pengarna som betalts i form av 
skuldebrevet? Lare vill inte betala och Don Rittu hittas ingenstans! Är allt som händer 
någon sorts konspiration mot dem eller bara egen dumhet?  

Gör din juridiska bedömning av situationen. Ingen tidigare juridisk kunskap behövs, 
poäng ges i huvudsak för goda motiveringar, inte för laghänvisningar.  

LYCKA TILL!  

	
	


